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Václav I.



 plynule navázal na politiku svého otce
 sledoval vývoj vztahů mezi papežem a říší
 snažil se o rozšíření českého vlivu do 

Rakouska
 chtěl připojit území severně od Dunaje
 projevil zájem o nástupnictví po 

rakouských Babenbercích



 během jeho vlády vpadli do Evropy 
Mongolové

 vojensky se pustil do konfliktu o dědictví  
babenberské

 vojensky jen střídavé úspěchy
 využil sňatkové politiky – prosadil sňatek 

syna Vladislava s rakouskou dědičkou 
Gertrudou (Vladislav však náhle zemřel)



 během jeho vlády roste moc šlechty
 česká šlechta byla nespokojena s 

postojem krále k jejich požadavkům
 šlechta si zvolil jako „mladšího krále“ 

Přemysla Otakara II.
 snaha zbavit se Václava
 Václav postupně získal převahu a zbavil 

Přemysla práv



 jelikož Přemysl Otakar byl následovníkem 
rodu – došlo k usmíření

 v roce 1250 nabídla rakouská šlechta 
korunu českému králi

 Václav nabídku přijal pro svého syna
 nelibost uherského krále – pustošivý 

konflikt pro Uhry a Moravu



 zvaný jako Jednooký
 druhorozený syn Přemysla Otakara I.
 sestra Anežka Přemyslovna – svatá 

Anežka
 volbou Václava padl princip seniorátu
 korunován za vlády svého otce



život a vláda

 po otcově smrti se ujal vlády roku 1230
 vládl pod vlivem matky a sestry
 ženou byla dcera římského krále Filipa 

Švábského Kunhuta Štaufská
 pět dětí



 od dětství byl Václav neurotický
 miloval lov
 na lovu také přišel o levé oko 

(„Jednooký“)
 podle kronikářů nesnášel zvuk zvonů
 za jeho vlády přichází do Čech gotický 

styl



 šíří se rytířská kultura
 pořádají se turnaje
 za Václavovi vlády dochází k upevňování 

vlády
 výstavba a rozvoj měst
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Václav I. (barokní představa)



 podílel se na odražení mongolského 
vpádu

 roku 1253 Václav umírá



Sv. Anežka Česká

 původně součást sňatkové politiky
 v dětství zasnoubena se synem císaře 

Fridricha II. Jindřicha
 ze sňatku sešlo a Anežka se začala 

věnovat duchovnímu životu
 byla v písemném styku se sv. Klárou
 roku 1233 uvedla do Prahy řád Klarisek



 založila klášter Na Františku
 stala se jeho abatyší
 založila také řád křižovníků s červenou 

hvězdou – věnoval se péči o nemocné
 svými názory ovlivňovala politiku Václava 

I.
 již za svého života byla pokládána za 

svatou
 k blahořečení došlo v roce 1989
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Hrob Václava I. v 
Anežském klášteře
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Jezdecký portrét 
Václava I. v 
Gelhausenově
 kodexu
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